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 امللخص
مثل يف نظرية القيمة تتو  ,تدرس ىذه الورقة البحثية إحدى أىم النظريات األساسية يف علوم الرياضيات     

فقط من  علم التفاضل توضيح أىم تطبيقاهتا يفدراسة نظرية القيمة ادلتوسطة و  تقتصر علىادلتوسطة, و 
 ادلربىنات مع توضيح مثال أو أكثر لكل تطبيق.خالل التعريفات و 
 .القيمة ادلتوسطة, التفاضل و التكامل, التحليل احلقيقي كلمات مفتاحية:

 
Mean Value Theorem and it's Applications 

 

Abstract                                                             

This research paper studies one of the basic theories in Calculus and Real 

analysis and it is represented in Mean value theorem and here we will just 

study it and show its importance and applications in differential science only, 

through definitions and  clarifying one example or more of each application. 

Keywords: mean value, theorem,  math, calculus, real analysis.                                                                      

 املقدمـــــــــــة
ز األساسية يف علوم الرياضيات, وخاصة علوم التفاضل تعترب نظرية القيمة ادلتوسطة إحدى الركائ    

حيث وصفها أحد العلماء الرياضيني بأهنا ذئب يف ثوب محل, وتدرس ىذه  ,التحليل احلقيقيوالتكامل و 
درسنا ىنا أىم تلك يف عدة تطبيقات كيفية استخدامها سلوك قيمة ما خالل فًتة معينة و النظرية 

تعيني مواقع جذور للحصول على تقييم دقيق للخطأ, و  احلسابات التقريبية إجيادادلتمثلة يف التطبيقات, و 
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قواعد لوبيتال حلساب صيغ غري حمددة. ايضا توسيع أو متديد متباينات معروفة للقيم  ألثباتدالة , كذلك 
   .احلقيقية وتكوين ادلتبايناتىل القيم إالصحيحة أو القياسية 

 نظرية القيمة املتوسطة .1
ديكن تعريف ادلشتقة بشكل أكرب تعميما, باعتبار أن النقطة اليت تكون عندىا الدالة قابلة لالشتقاق 

 .f)تراكم( لنطاق الدالة   ىي نقطة جتميع
 1.1تعريف 
عند  fىو مشتقة الدالة  L احلقيقي, نقول أن العدد     , fنقطة تراكم لنطاق الدالة  cلتكن 
εلكل        δكان يوجد   إذا  cالنقطة      كانت    إذاحبيث أنو     

|   |  و    |:                        فإن,       
         

   
  |    

      ,ويكون        ́ حيث ان 
         

   
        حيث    ́        

, لكنو غري كاف كما وضح ذلك عامل  cلوجود ادلشتقة عند النقطة  اً ضروري اً يعترب اتصال الدالة شرط
 فريشًتاس مبثالو الذى ىز بو وسط الرياضيات وادلتمثل يف أن  ,الرياضيات

x)    cos(       ∑
 

   
 
 نقطة . يفمتصلة عند أى نقطة و ال توجد ذلا مشتقة     

 Dكانت   إذا, اما  cتقع على ديني و يسار  x فإن,  Dنقطة داخلية للنطاق  cكانت   إذانالحظ أنو 
 .فقط cتقع على ديني النقطة  x فإن,  D حدية يسرى لـ  cفًتة , و
   1.1مربهنة

 .cتكون متصلة عند  f فإن,  cمشتقة عند fكانت للدالة   إذا   
  1.1مربهنة

δو يوجد عدد  فإن  ́ (   (cكانت   إذا(1  ,          c كانت   إذاحبيث أنو     
 .           فإن  
δو يوجد عدد فإن,      (c) ́   كان   إذا(2       xكانت   إذاحبيث أنو    
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cf)( ‹ xf)(   فإن,          و     . 
 النهاية الصغرى النسبية النهابة العظمى النسبية  و   2.1تعريف 

δوجدت  إذا,     هناية عظمى نسبية عند نقطة   fيكون للدالة      , حيث أن      
|   |حتقق     عند                . 

, حتقق أن     عند           ويكون للدالة هناية صغرى نسبية  حبيث أن  
|   |     . 

 نظرية النهاية العظمى الداخلية
هناية عظمى  نسبية   fنقطة داخلية للنطاق , والىت عندىا يكون للدالة          نفرض ان    
 .       ̀ , فيجب أن تكون مساوية للصفر  cموجودة عند fكانت مشتقة الدالة  إذا, 

 نظرية رول  
, وأن  (a,b)الفًتة ادلفتوحة   يفموجودة   ̀  و أن   [a,b]دالة متصلة يف فًتة مغلقة   fنفرض أن 

0)()(  bfaf  حتقق أن           , عندىا توجد نقطة ̀       . 
االستنتاج األساسي من نظرية رول ىو موضوع ىذه الدراسة  نظرية القيمة ادلتوسطة واليت تنص على      

 ما يلى:
  نظرية القيمة املتوسطة 

و توجد نقطة فإن,    (a,b)و ذلا مشتقة يف   J=[a,b]فًتة مغلقة   يفدالة متصلة   fلتكن   
              ́           حبيث أن                                      

 الربىان 

              φنفرض أن الدالة   
         

   
         

و الدالة الىت رمسها البياىن يتكون من جزء اخلط ادلستقيم ادلار بالنقطتني    fالفرق بني الدالة  φأى أن 
))(,( afa  و))(,( bfb. 
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    φ, باالضافة اىل أن  (a,b) يفو ذلا مشتقة    (a,b) يفمتصلة  φينتج من الفروض أن  

        
    ́     ́   حبيث أنو   jداخل  cوباستخدام نظرية رول  توجد نقطة 

         

   
   

 
 
 

 ∅    
 
 
 
 
 

 c      b               a                      
 1نتيجة 

 حيث أن          و توجد نقطة  فإن,  [a,b] يفمشتقة  fكان للدالة   إذا
           ́         

 :ينظرية كوش يفمت تعميم نظرية  الفيمة ادلتوسطة  لتشمل دالتني كما يتضح 
 :للقيمة املتوسطة ينظرية كوش

ًتة ادلفتوحة  فال يفموجودتان   ́  و́ و ادلشتقتان   [a,b] يفدالتني متصلتني    gو  fلتكن    
(a,b)   حبيث أن        , اذن توجد نقطة , : 

                ́   [         ]      ́ [         ]. 
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  :الربىان يوجد احتماالن
 .       ́ حبيث ان   cيتحقق ادلطلوب باختيار     g(a)=g(b)=0عندما  (1
 بأهنا  : J يفادلعرفة  φنعترب الدالة           كانت   إذا (2

             φ              
         

         
[         ] 

 حنصل على النتيجة ادلطلوبة. φبتطبيق نظرية رول على و 
 :ادلتوسطةللقيمة  يالنظرية التالية تبني بعض نتائج نظرية كوش

 1نظرية 
 و:فإن,   (a,b) يفموجودة   و́   ́ ,و أن كال من   J=[a,b]  يفدالتان متصلتان   gو  fلتكن 

(i فإن,          عند        ́ كانت   إذا f   يفدالة ثابتة j. 
(ii   فإن,          لكل       ́      ́ كانت   إذا f  وg  يفمبقدار ثابت  فإنخيتل 

 .Jالفًتة 
(III الفًتة  يف        كانت   إذا, و          لكل         ́ كانت   إذاJ   ,

 .            حينئذ 
(iv فإن,          لكل        ́ كانت    إذا a  نقطة  هناية صغرى نسبية  للدالة

f. 
(v كانت    إذا    ́  نقطة هناية عظمى نسبية للدالة . b فإن,          لكل      

(vi فإن,         لكل   |   ́ |    كانت   إذا  f حتقق شرط  ليبشتز 
  |           |  .J  يف   ,  عتد |     |  
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 :. تطبيقات نظرية القيمة املتوسطة1
احلسابات التقريبية  للحصول  يفوادلتمثلة   ,ىدا البند أىم تطبيقات  نظرية القيمة  ادلتوسطة يفنقدم      

ثبات قواعد لوبيتال حلساب إباستخدام نظرية رول و  ,ذور لدالةعلى تقييم دقيق للخطأ و تعيني مواقع اجل
 صيغ غري حمددة باستخدام نظرية القيمة ادلتوسطة لكوشى 

  :التطبيق األول
يوضح  التايلتقييم للخطأ وادلثال احلسابات التقريبية للحصول على  يفاستخدام نظرية القيمة ادلتوسطة   

 ذلك:
 :1مثال

 , نستخدم نظرية القيمة ادلتوسطة كما يلى :     √قيمة  إجيادليكن ادلطلوب ىو 
      √     و     b=105و   a=100نفرض أن  

    ́ مبا أن  
         

   
     

 اذن            

 √ 
=√    √   

       
 

    √    √أن         أي
 

 √ 
          حيث أن  cلعدد ما     

       √    √   √   ومبا أن 

 نستنتج أن    

     
 √       

 

 √ 
      

وىذا التقييم ليس دقيقا مبا فيو الكفاية وديكن           √      ومنها ينتج أن 
        √والذى يؤدى اىل أن               √حتسينو باالستفادة من استنتاجنا أن 

      ومما سبق بكون 
 

        
 √          

 .            √       أكثرىا دقة  ىو و  اً ومنها يكون أحسن تقييم
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  :الثاينالتطبيق 
  ي:واقع جذور دالة , ويتلخص فيما يلاستخدام نظرية رول  لتعيني م   

قل يوجد على األ  f(x)جذرين للدالة   أيو بني فإن,   f(x)مشتقة الدالة       ́      لتكن  
 .g(x)واحد للدالة   جذر
 :1مثال 

وعليو يوجد على             ذلا  ىى  األوىلادلشتقة  فإن           لنفرض أن 
 .          بني أى جذرين  للدالة            األقل جذر واحد للدالة 

جند انو بني اى     ́               ́ و بتطبيق نظرية رول  مرة أخرى  على ادلشتقة  
f جذر واحد غلى األقل للدالة األقليوجد على            جذرين للدالة       

      . 
 .يتداخل بعضها يف بعض       و       ومنها نالحظ أن جذور الدالتني  
 :التطبيق الثالث 

  قواعد لوبيتال حلساب صيغ غري حمددة. ألثباتاستخدام نظرية القيمة ادلتوسطة لكوشى    
حبيث أن   (a,b) يفولكل منهما مشتقة     [a,b] يفدالتان متصلتان  gو  fبفرض أن 

             
 .    لكل              ́ لكن 

 أن حتقق        حبث    نقطة توجد عندىا
    

    
 

 ́   

 ́   
      

      كانت    إذا
 ́   

 ́   
      موجودة , ينتج ان    

    

    
      

 ́   

 ́   
    . 

ئية النها فإن,      أو  عندما تكون   x=aتصبح فيها الدوال الهنائية عند  اليتاحلالة 
, لصورة اخرى ديكن معاجلتها غالبا بأخذ اللوغاريتمات , أو عندما يكون لدينا دوال غري حمددةالهنائية
 أو معاجلات مشاهبة. ,األسس
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 استخدام نظرية القيمة ادلتوسطة لكوشى: التايلادلثال 
 :3مثال 
xxxh, و نريد حساب النهاية  للدالة    a = 0لتكن  log)(   كما يلى:      عندما 

     نفرض أن 
    

    
       و               ,حيث              

 

 
 ,

    . 
εنفرض أن            كانت   إذاحبيث أنو         وباختيار عدد ثابت      

|, حنصل على أن 
 ́   

 ́   
⁄ |      . 

 باستخدام نظرية القيمة  ادلتوسطة  لكوشى جند أن  

                                                          |
 ́     

 ́     
|      |

           

           
|      

 .           ث ان يح
    و  باختيار قيمة ثابتة  ل فإن,         عندما         و           مبا أن 

 ديكننا كتابة 

                                                     [
  

     

    

  
     

    

]   
    

    
             

           
  

                                                                                               فإن, و مبا أن ادلقدار داخل القوسني يقًتب من الواحد الصحيح  ,       بفرض أن 

|    |  |
    

        
|  .               فإن التايلو ب      

  :التطبيق الرابع
نظرية القيمة ادلتوسطة ونتائجها ديكن استخدامها لتوسيع ادلتباينات ادلعروفة )كربنوىل( مثال للقيم     

 ادلثالني التاليني: يفكذلك لتكوين ادلتباينات كما و  ىل القيم احلقيقية إالصحيحة  أو القياسية 
 :4مثال 
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 .              فإن,        كانت    إذاتنص متباينة برنوىل غلى أنو    
 , كما يلى:    سنوضح أن ىذه ادلتباينة صحيحة ألى اس 

ن فإ    كانت   إذا, اما        ́  فإن         كانت   إذاو جند أنو 
 ́       . 

 بتطبيق نظرية القيمة ادلتوسطة على االحتمالني , نتحصل على ان 
 .    ,        عندما                     

 .  x = 0التساوى حيدث فقط عندما  فإن,      كان   إذاباالضافة اىل أنو  
 :5مثال 

             ,  و أن        عدد حقيقى خيقق أن       نفرض أن   
                 ́ فنجد أن  

      عندما        ́ و ,        عندما         ́ أن   أي
           و تكون             فإن     كانت   إذاو نتيجة لذلك جند أنو 

 .x = 1فقط عندما 
 .        و      عندما               لذلك حنصل على ادلتباينة 

  فرض أن نو      ,      كانت   إذاو 
 

 
 ,حنصل على ادلتباينة   

                                 
 . a = bتتحقق  ادلساواة فقط عندما و 

 
 
 
 

 :اخلامتة
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من  احلقيقيالتحليل علم التفاضل و  يفتوفيقو دراسة أىم تطبيقات نظرية القيمة ادلتوسطة و  مت بعون هللا   
 .خالل بعض النظريات واألمثلة ادلوضحة لذلك

 :املراجع
  :ادلراجع العربية

 شامبري. –اريانا -)الطبعة الثانية (, جامعة الينوى حقيقيالعناصر لتحليل (. 1892بارتل .ر. ) 
ليبيا, دار أويا  -بنغازيالكتب الوطنية,  )الطبعة الثانية(, دار احلقيقيالتحليل (. 2002)جهيمة .ر.

 ليبيا –, طرابلس الثقافية .طباعة والنشر والتوزيع و التنميةلل
 :ادلراجع األجنبية

 MARSDEN,  J. E. (1974).  Elementary Classical Analysis , San   Francisco, 

W. H. Freeman and company.  

 
 
 


